Sundbytoppen - litt historie

Her er solbærene plukket, og blir til saft.

Sundby søndre er en gammel gård. Hovedbygningen er
fra 1700-tallet. Den var en gammel skysstasjon, da
hesteskyss var vanlig fremkomstmiddel. I siste halvdel på
1900-tallet, ble gårdstunet skilt fra jorda, og jorda ble
delt mellom nabogårdene. I 2004 kjøpte Vestby
Naturbarnehage gårdstunet for å lage barnehage.
I hovedbygningen ble det opprettet avdeling for små
barn i 1. etg. Et halvt år senere ble det oppretter
avdeling for store barn i 2.etg. På grunn av brannkrav og
andre tekniske krav, ble huset forvandlet til en
sveitserost på grunn av ventilasjonsrør på kryss og tvers,
og mange fine detaljer ble skult under gips. Blant annet
ble alle golv i 1. etg. tatt opp og bygget opp på nytt.
Huset har likevel beholdt sin sjarm.

Kjøkkenhagen inspiseres av barna.

Vestby Naturbarnehage avd.
Sundbytoppen
Offentlig godkjent barnehage.

Med vannbåren varme fra flisfyringsanlegget vårt, holder
barna seg gode og varme på bena. I 2. etg. går vannet
gjennom radiatorer. Vi er stolte av det egne
bioenergianlegget vårt som viser vei i miljøvalgene en
bedrift har.

Med barna, omsorg og naturen i fokus.
Velkommen til et naturlig oppvekstmiljø!

I 2007 ble Bryggerhuset restaurert fra topp til tå, og det
er bare litt reisverk igjen fra det gamle. Det får du best
inntrykk av når du er i 2. etg., der vi har latt reisverket
ligge åpent. I starten har Bryggerhuset vært brukt til
små barn, men dette kan endre seg i takt med
behovene.
Husene på Sundby søndre er SEFRAK-registrerte, og kan
ikke rives uten spesiell tillatelse fra Fylkeskonservatoren.
Hønsehuset brukes til barnas snekkerverksted, og det
andre uthuset til lager, og husdyrene våre.

Skiturer - opplevelse av mestring.

Bak i begge hager, finner du grønnsakshage og
bærbusker. Hvert eneste år er barna med på å så, stelle
og høste. Vi er også så heldige at vi får bruke skogen til
en av naboene, og der har vi vår egen grillhytte og
uteplass, - et inspirerende sted for oss.
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Bryggerhuset og Ludde

Knerten

Vårt store mål er omsorg for hverandre. Omsorg
skaper trygghet, og barnet får utvikle seg i en
forutsigbar hverdag med tydelige rammer. For oss er
veien målet. Vi tar gjerne mye bilder som vi samtaler
med barna om etterpå. Da gjenskaper vi felles
opplevelser og styrker barnas språk, selvtillit og
interesse.

På Knerten er vi opptatt av at barna skal få positive
opplevelser i naturen - både i form av bevegelse og
sanseinntrykk. Vi går ofte til vår faste plass i skogen,
Sundbysetra.
Språkopplæring

På Bryggerhuset har vi et fuglekarnapp. Der følger vi
fuglelivet gjennom året, og legger ut mat om vinteren.
Vi er også med på å stelle for hønene og kaninene våre
som vi har vår, sommer og høst.
Kikker du bak i hagene våre, finner du små
grønnsakhager som vi passer så godt vi kan gjennom
sommeren. Vi steller også blomster og lager
blomsterbed for å gjøre det pent rundt oss.
Kjøkkenhagen inspiseres.

Vi bruker biblioteket aktivt, slik at barna kan bli vant
med å lese og finne bøker som de er interessert i. Vi
går på turer i nærområdet, og er mye ute.

Der har vi en grillhytte og gapahuk, og gode
muligheter for å tilberede mat på bål og vedovn. Vi er
stolte over hagen vår med blomster og
grønnsakshage, og dyrene våre; høner, kaniner og en
huskatt. Familier som har lyst, hjelper oss med dyrene
i helgene.
Vi har snekkergruppe som bruker snekkerverkstedet
på tunet. På selvlaget fuglebrett mater og observerer
vi våre små fuglevenner. Vi har også fuglekasse
m/kamera, så vi kan følge naturens under via en
dataskjerm.
Avdelingen vår innbyr til lek i mindre grupper, med
flere spennende smårom. Dette har vært et viktig
element for oss siden oppstarten. Vi er opptatt av
barnas muligheter til å påvirke egen hverdag, da vi har
tro på at det øker trivselen og selvfølelsen i det lange
løp.

Vi baker rundstykker og lager middagsmat hver uke,
slik at barna kan delta i kjøkkenarbeid. Barna får lov til
å hjelpe til med dagligdagse gjøremål i barnehagen. Å
koste gulvet etter spising, kan være like naturlig som å
pusle puslespill. De gode samtalene foregår ofte i slike
situasjoner.

På Sundbysetra

Mye spennende
i skogbunnen

Klatring gir god motorikk

Snekkeraktiviteter er viktig for oss

